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Tisdagen den 17/11 2015, 16:00 å
Funq, Tolvan, Osquars Backe12,
Stockholm

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Sektionens ordförande Nina Jansson Bertheussen öppnar mötet klockan 16:19.

1.2 Val av mötesordförande

Mötet väljer Nina Jansson Bertheussen som mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Fatemeh Amiri som sekreterare.

1.4 Närvaro

Nina Jansson Bertheussen
Evelina Adolfsson
Lina Welander
Fatemeh Amiri
Fabian Lundberg
Mattias Fendukly
Elin Nygren Wåhlin
Jonas Stylbäck

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Kommunikationsansvarig
Ledamot
Ledamot
Appendix

1.5 Försenad ankomst

Ingen försenad ankomst.

1.6 Adjungeringar

Ingen adjungeringar.

Justeras:

Evelina Adolfsson

1 Justeras:

Elin Nygren Wåhlin
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1.7 Godkännande av dagordning

Nina Jansson Bertheussen har en övrig fr̊aga. Mötet godkänner dagordning-
en med dess ändringar.

1.8 Justeringspersoner och justeringsdatum

Tv̊a justeringspersoner väljs av mötet: Evelina Adolfsson och Elin Nygren
Wåhlin. Justeringsdatumet bestäms till innan det nästa mötet.

2 Föreg̊aende protokoll

Fatemeh Amiri ger en sammanfattning över det föreg̊aende protokollet.

3 Uppdateringar

Lina Welander har varit närvarande vid ER, Ekonomir̊adet. Under ER dis-
kuterades det hur en budget revideras.

Elin Nygren Wåhlin har varit närvarande vid JML-r̊adet. Under JML-r̊adet
diskuterades det ang̊aende en JML-plan. Tidigare skrevs en JML-policy för
hela THS och en JML-plan kommer skrivas senare. Elin Nygren Wåhlin
fortsätter med att det, under JML-r̊adet, diskuterades om tillgänglighet för
alla p̊a SM-mötena p̊a MiT. T.ex. att det kan finnas en skärm som när-
varande vid SM kan läsa om aktuella punkter under mötet fr̊an. Även om
ljudet är hörbart för alla som är närvarande vid mötet. Under JML-r̊adet
diskuterades även studiemiljön p̊a hela campus. Bland annat diskuterades
det om att det saknas ledstr̊ak för blinda p̊a g̊angfartsomr̊adet p̊a campus
vallhallavägen. Om detta saknas kan det vara ett problem för de som har
nedsatt syn. Även diskuterades det om föreläsningssalar och studieplatser
där studenterna kan st̊a istället för att sitta p̊a stolar hela tiden.

Evelina Adolfsson ska vara närvarande vid ledningsgruppsmötet som äger
rum torsdagen den 19:e november.

Fabian Lundberg har skickat mejl till Röda Korsets högskola ang̊aende ett
datum för nästa möte. Datum och plats har ej bestämts. Fabian Lundberg
informerar även om att ett mejl har skickats till STH ang̊aende förslag p̊a
datum för STH-middagen. Hela STH kan inte närvara vid middagen p̊a det
utvalda datumet d̊a mötet bestämmer för att skjuta upp middagen med STH
till senare. Fabian Lundberg har skickat ett mejl till Kemisektionen om det
är möjligt att MiT bjuder Kemisektionen p̊a middag istället för STH.

Jonas Stylbäck ska vara närvarande vid ettansr̊adet, ett r̊ad som nyligen
startats för olika poster för ettan i styrelsen i olika sektioner. Förslaget lades
fram av Kemisektionens Nr 1.

Justeras:

Evelina Adolfsson

2 Justeras:

Elin Nygren Wåhlin
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Nina Jansson Bertheussen berättar att en representant fr̊an högskoleing-
ejörerna p̊a MiT har varit närvarande under senaste SM. Representanten
har berättat att högskoleingenjörerna gärna vill samarbeta med styrelsen.
Fr̊agor och informationsflödet kan ske via denna kontaktperson. Nina Jans-
son Bertheussen har blivit intervjuad av Södertörns högskola. Nina Jansson
Bertheussen ska vara närvarande vid OR som äger rum nästa vecka.

4 Diskussion: Middag STH

Närvarande vid mötet bestämmer preliminärt den 20:e januari för STH-
middag.

5 Diskussion: Middag Kemi

Inget datum bestäms för middag med Kemisektionen d̊a inget svar inkom-
mit.

6 Diskussion: PNS 1/12

Den första december kommer det vara ett PNS-möte. Det kommer vara
n̊agon aktivitet istället för möte. Sedan kommer PNS börja jobba med JML i
februari. Nina Jansson Bertheussen informerar att det under samma dag som
PNS-mötet även kommer vara ett OR/JML-möte d̊a Elin Nygren Wåhlin
och Nina Jansson Bertheussen kommer senare p̊a PNS-mötet.

7 Diskussion: Möte med RKH och Haninge

Närvarande vid mötet föresl̊ar den 8:e eller 9:e december för mötet med Röda
Korsets högskola, RKH, och Haningesektionen. Fabian Lundberg kommer
skicka mejl till RKH och Haningesektionen ang̊aende förslag p̊a datum för
mötet.

8 Diskussion: Julavslutning

Nina Jansson Bertheussen informerar att MiT fyller år den 4:e december.
Tolvan är bokad av PR under den dagen. En student fr̊an masterprogram-
met har bjudit alla masterstudenter p̊a ett Mastermingel samma dag som
sektionen fyller år. Nina Jansson Bertheussen föresl̊ar att styrelsen kan an-
tingen bjuda p̊a middag m̊andagen efter födelsedagen eller s̊a bjuder MiT
p̊a t̊arta. Närvarande vid mötet kommer överens om att sektionen fortsätter
med det gamla traditionella sättet att bjuda medlemmarna p̊a t̊arta. Mat-
tias Fendukly ansvarar för att beställa t̊artorna. Nina Jansson Bertheussen
jobbar den dagen. Uppdelning av styrelsen bestäms som följande:

Justeras:

Evelina Adolfsson

3 Justeras:

Elin Nygren Wåhlin
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Fatemeh Amiri och Lina Welander i Alba Nova, Elin Nygren Wåhlin, Eveli-
na Adolfsson och Fabian Lundberg i Tolvan och Jonas Stylbäck och Mattias
Fendukly i Flemingsberg bjuder medlemmarna p̊a t̊arta.

Närvarande vid mötet föresl̊ar datum till aktiviteterna med medlemmarna.
Den 13:e februari kommer styrelsen arrangera brunch.
Den 8:e mars arrangerar styrelsen en spelkväll.

9 Övriga fr̊agor

Nina Jansson Bertheussen berättar att Kemisektinen har haft en föreläsning
med Rädda barnen. Nina Jansson Bertheussen föresl̊ar att styrelsen kan ska-
pa en insamling för UNHCR, FN:s Flyktingorgan. Nina Jansson Bertheus-
sen berättar att ämnet först ska diskuteras med revisorerna. Förslaget är
att skapa ett MiT-initiativ och att det ska finnas ett m̊al och en tidsram.
Insamlingen är b̊ade fr̊an medlemmarna och fr̊an sektionen. Därför kommer
Nina Jansson Bertheussen kolla upp det med revisorerna till nästa möte.

Fabian Lundberg vill att CNS ska ha en lek som förra året. I leken kal-
las den person som varit okamratlig mot n̊agon för douche. Antal g̊anger
som varje person blir douche skrivs ned av Evelina Adolfsson. Det kommer
vara ett ekonomiskt straff i form av 1 krona för varje g̊ang.

Jonas Stylbäck berättar att n̊agra fr̊an CMEDT-1 har fr̊agat om master-
valet. Nina Jansson Bertheussen säger att Medicinsk Teknik kommer delas
upp i tre masterprogram 2017. Mats Nilsson kommer informera studenterna
när det närmar sig.

10 Nästkommande möte

Närvarande vid mötet bestämmer för att ha n̊agon aktivitet istället för nästa
möte. Den 18:e december bestämms till ett glöggmöte hos Fabian Lundberg
vid klockan 14:00.

Justeras:

Evelina Adolfsson

4 Justeras:

Elin Nygren Wåhlin
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11 Mötets högtidliga avslutning

Ordförande Nina Jansson Bertheussen avslutar mötet klockan 17:33.

Vid protokollet Justeras

Fatemeh Amiri
Sekreterare
Sektionen för medicinsk teknik
THS

Nina Jansson Bertheussen
Ordförande
Sektionen för medicinsk teknik
THS

Justeras:

Evelina Adolfsson

5 Justeras:

Elin Nygren Wåhlin


